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További beavatkozásokra van szükség

Jövő év tavaszára készülhet el a bazilika

Május 21. és 31. között kulturális és rendhagyó helytörténeti programokkal adózik 
a város a katonahősök emlékének. A rendezvényekre szeretettel várják mindazokat, 
akik az emlékezésen túl adományaikkal is szeretnék segíteni a kezdeményezést. A 
támogatásokat három helyszínen, az Alba Plaza előtti téren, a Városház téren és a 
Hotel Magyar Királynál elhelyezett standoknál gyűjtik május 21. és 31. között 11 
órától 18 óráig. A rendezvény fővédnöke Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője. 

LászLó-Takács kriszTina

Folytatódnak a székesfehérvári Szent István-bazi-
lika felújítási munkálatai. A tervek szerint jövő év 
tavaszára készül el a székesegyház.

Tavaly júliusban omlott le a fehérvári 
bazilika homlokzatának egy része. A 
veszély elhárítása érdekében hozzálát-
tak az épület rekonstrukciójához. A 
templom felújítására gyűjtést hirdetett 
a székesfehérvári egyházmegye, így a 
széles társadalmi összefogás – a gyors 
kormányzati és önkormányzati támoga-
tás és a jelentős számú egyéni adomá-
nyok – eredményeképpen befejeződtek 
a főhajó tetőszerkezetének megerősí-
tési és javítási munkálatai. Kicserélték 
azokat a szerkezeti elemeket, amelyek 
cseréjét a tervezők indokoltnak látták.
„A székesegyház megmentése nem csu-
pán a környéken élő, de az egész ország-
ból ide zarándokló embereknek is fontos. 
Megdöbbentő, amit a bazilika munkála-
tainak megtekintése során láttam: óriási 
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Mind egy szálig Gyulafehérvári vendégek 

A Mind egy szálig program során megújítják a 
katonasírokat is

Négy napot töltöttek nálunk a gyulafehérvári 
Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum 
diákjai és tanárai

LászLó-Takács kriszTina sTefkó kriszTina

Két éve indult útjára az a kezdeményezés, 
mely lehetőséget nyújt arra, hogy támogassuk 
a hadiözvegyeket, hadiárvákat, valamint fel-
újítsuk Székesfehérvár katonai emlékhelyeit. 
A Mind egy szálig rendezvénysorozat főhajtás 
a háború hősi halottai, fehérvári katonáink 
előtt. Idén is a honvédelem napjától, május 
21-től a hősök napjáig, május 31-ig tart a 
jótékonysági akció. 

A kezdeményezés jelképe a 
székesfehérvári diákok által 
készített pünkösdi rózsa, erre 
illetve az elesett hősök emlékére 
utal a Mind egy szálig elnevezés 
is. Az adományozók egy-egy szál 
rózsát kaptak és kapnak idén 
is a támogatásért. A karitatív 
rendezvény sikerét bizonyítja, 
hogy az adományokból 2013-ban 
Nemes Szalay Miklós főhadnagy, 
a Magyar Királyi 17. honvéd 
gyalogezred tisztje síremlékét, 
majd 2014-ben Szakolczay Béla 
hadnagy, az első világháborúban 
hősi halált halt fehérvári katona 
nyughelyét újították fel a Hosszú 
temetőben.

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly 
Teológiai Líceum tizenhét diákja és négy tanára 
látogatott el a városházára a múlt héten. 
Az erdélyi intézmény már több mint másfél 
évtizede ápol testvériskolai kapcsolatot a 
fehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziummal. 
A Székesfehérvárra látogató vendégek négy 
napot töltöttek városunkban.

A líceum Erdély egyik legrégibb 
oktatási intézménye. A korábbi 
időkben itt képezték Erdély pap-
jait valamint világi értelmiségét. 
Az iskolát a jezsuiták alapították 
újra 1578-ban. A XX. század elején 
a Gróf Majláth Gusztáv Károly 
Főgimnázium nevet vette fel, amit 
egészen az államosításig viselt. 
Ezt követően 1953-től 1990-ig 
Gyulafehérvári Római Katolikus 
Kántoriskola néven működött, 
végül 1990-ben az állami okta-
tási hálózat részeként Líceumi 
Szemináriummá nevezték át. Az 
iskola – a líceumi oktatás mellett 
– kántorképzésre is lehetőséget 
biztosít a római katolikus érsekség 
védnöksége alatt.
A székesfehérvári Ciszterci Szent 
István Gimnáziummal 1999. óta 
állnak testvériskolai kapcsolatban. 
Mint azt Gyóni András, a Ciszterci 
Szent István Gimnázium címzetes 
igazgatója mondta, örömmel és jó 
szívvel vállalták több mint másfél 
évtizeddel ezelőtt a gyulafehérvá-

Közszolgálati bérlakás pályázat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbi-
zottsága az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) számú önkormányzati ren-
delet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva az alábbi, az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén 
közfeladatot ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:

A pályázati eljárásról telefonon Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal munkatársa, Somogyi Zsuzsanna ad felvilágosítást mun-
kaidőben, az alábbi telefonszámon: 22/537-611. 

A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.), ügyfélfo-
gadási időben.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített 
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Közszolgálati 
bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével. 

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Ön-
kormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.  

A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 05. (péntek) 12:00 óra 

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város hon-
lapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes pályá-
zati felhívás tartalmazza.

Cím

Erzsébet u. 4. 3/1.

Erzsébet u. 4. 4/1.
     

Repülőtér u. 5. fsz. 7. 

Alapterület

54 m2

54 m2

68 m2

Szobaszám

2

2

2

Komfortfokozat

összkomfortos

összkomfortos

komfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
29.700,-

29.700,-

37.400,-

ri intézménnyel a testvériskolai 
kapcsolatot.
A két intézményen kívül egyéb-
ként a két város, Székesfehérvár 
és Gyulafehérvár is testvérvárosi 
kapcsolatot ápol egymással. A gyu-
lafehérvári vendégeket Róth Péter 
üdvözölte a városháza Dísztermé-
ben. Mint azt az alpolgármester 
kiemelte, örömteli a két intézmény 
között lévő szoros kapcsolat, 
hiszen Erdély és Magyarország tör-
ténelmi fővárosai között évezredes 
kapcsolat áll fenn.
A gyulafehérvári vendégek négy 
napos látogatásuk során Szé-
kesfehérvárral ismerkedtek, de 
tihanyi és zirci kirándulás valamint 
közösségi események is szerepeltek 
a programjukban.

csúszások, szétnyílások voltak, megteke-
redtek gerendák. El sem tudtam képzelni, 
hogy ezek a vastag gerendák így el 
tudnak hajolni! Örülök, hogy ezeket most 
kiváltják, és bízom benne, hogy hosszú 
időre a székesegyház ismét biztonságos 
lesz, Isten dicsőségét szolgálja.” – mond-
ta Spányi Antal megyéspüspök.
A rekonstrukció során további 
beavatkozásokra van szükség. A 
cseréphéjazat elbontása után ugyanis 
láthatóvá vált, hogy a tetőszerke-
zetnek újabb problémái vannak. 
Ezek megoldására már elkészültek a 
tervek, így a tetőszerkezet komplett 
felújítása a nyár végére fejeződhet 
be. „Ez nehézséget jelent a bazilika 
teljes rekonstrukciójának ütemtervében 
is, mivel a tetőszerkezet felújítását a 
homlokzat-felújítási munkákkal össze 
kell hangolni.” – mondta el lapunknak 
Szabó Béla építésvezető. A remények 
szerint a jövő év tavaszára várható, 
hogy a székesfehérvári főtemplom 
visszanyeri eredeti állapotát.
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Már nem kell életbiztosítás az átkeléshez Újabb vizesblokkokat újítanak fel 

Biztonságos átkelést biztosít az új Gaja-híd

Tavaly huszonhárom óvodai vizesblokk újult meg a KÉPES programnak köszönhetően, a szám az 
idén újabb tizenkettővel emelkedhet

csabai Dorina

szabó MikLós bence

Többé nem kell a Palotai úti közúti hídon egyensú-
lyozniuk a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak, 
ezentúl ők is biztonságos körülmények között halad-
hatnak át a Gaja-patakon a számukra emelt hídon. 
Kedden délelőtt Szigli István, Feketehegy-Szárazrét 
területi képviselője sajtótájékoztató keretében 
mutatta be az elkészült, és a közlekedők által már 
birtokba is vett hidat. 

A Székesfehérvár-Iszkaszentgyörgy 
közötti kerékpárút tervezésekor nem 
biztosítottak a Gaja-patak fölött meg-
felelő átkelési lehetőséget a gyalogosok 
és kerékpárosok számára. A „Szociális 
városrehabilitáció Szárazréten” című 
pályázat keretében megvalósuló közel 
75 milliós beruházásnak köszönhetően 
azonban mostanra egy minden igényt 
kielégítő gyalogos-kerékpáros híd 
épült.
Korábban a Szárazrétre tartó és a Szá-
razrétről a városközpont felé közlekedő 
gyalogosok és kerékpárosok a Palotai 
úti közúti híd keskeny járdáját hasz-
nálták egyéb összeköttetés hiányában. 
A beruházás megvalósítását követően 
a közúti híd mentesül a gyalogos- és 
kerékpáros-forgalomtól, létrejöttek a 
biztonságos közlekedés feltételei.
A közel harminc méter fesztávolsá-
gú építményt több pillér tartja. A 
megfelelő műszaki alapokra épült híd 
környékét is precízen alakították ki. 
A létesítmény a Gaja-patak Szárazrét 

Újabb óvodák vizesblokkjait újítják fel a nyáron a 
Közösségi Értékteremtő Program keretein belül. A 
KÉPES program 2013. óta működik Fehérváron, és 
országosan is egyedülálló összefogást teremtett. 
Idén a Tolnai Utcai Óvoda és a Sziget Utcai Tagó-
voda vizesblokkjainak teljes felújítása a cél. A 
munkálatok összköltsége negyvenmillió forint. 

A nyáron összesen tizenkét vizes- 
blokk teljes felújítását kezdik meg 
a Városgondnokság szakemberei. 
A Szent István-emlékévben indult 
közösségépítő program keretében 
eddig hat intézmény negyvenhárom 
vizesblokkját újították fel a városban.
Fehérvári vállalatok összefogásának 
köszönhetően újítják majd meg az 
idén a Tolnai Utcai Óvoda mosdóját, 
és így tesznek a Sziget Utcai Tagóvo-
da vizesblokkjaival is.
Idén az Alcoa-Köfém Kft. koordinálja 
a programot és végzi a szervezőmun-

Elektromos mobilitás Új barkácsáruház, hatalmas kertosztállyal

A napjainkban leggyakrabban használt lítium-ion és lítium-polimer akkumulátorokkal átla-
gosan száz-kétszáz kilométer közötti távolságot tehetünk meg egy töltéssel, egyes modellek 
azonban ennél lényegesen hosszabb út megtételére is képesek. Az akkumulátorok jövőbeni 
fejlesztései a hatótávolság jelentős növekedését eredményezik majd, így az e-autók rövidesen 
ezen a téren is a robbanómotoros járművek versenytársaivá válnak. Az új áruház különlegessége a hatalmas kertosztály

LeffeLhoLcz MarieTTa LáTrányi VikTória

Izgalmas konferenciának adott otthont május 
15-én az Óbudai Egyetem. Az elektromos autók 
múltjáról, jelenéről, jövőjéről, aktuális kihívá-
sokról és dilemmákról, továbbá a környezetvé-
delemről is szó esett az eszmecserén.

A magyar elektromos autót, az 
ELMA-t is kipróbálhatták a konfe-
rencia résztvevői. Bednár András és 

Hétfőn a nagyközönség előtt is megnyitotta 
kapuit az OBI. Az új barkácsáruház a Budai 
úti üzletház több éve üresen álló részébe 
költözött be. Ezzel huszonkilencre bővült a cég 
magyarországi áruházainak száma. A fehérvári 
az ország egyik legnagyobb kertosztállyal 
rendelkező áruháza lett. 

A Budai úton található bolt nemré-
giben készült el: új dizájn, prak-
tikus elrendezés jellemzi. A most 
megnyitott áruház hatvannyolc 
embernek ad majd munkát a jövő-
ben. A megnyitón részt vett Walter 
Rauschmayer, az OBI közép-eu-
rópai régióért felelős értékesítési 
igazgatója is, aki sok sikert kívánt 
az áruház dolgozóinak a jövőbeli 
munkához.
Elhangzott, hogy a cég 1994-ben 
nyitotta meg első áruházát Magyar-
országon. A fehérvári immár a hu-
szonkilencedik tagja e csoportnak. 
A most megnyílt barkácsáruház 

csapata 2009-ben benzines Suzu-
kiból épített elektromos autót. A 
135 km/h végsebességű járműbe 
száz kilométeres távra csak hatszáz 
forintnyi áramot kell „tankolni”. 
A TZ-ELMA Zrt. célja az, hogy az 
utazásához szükséges elektromos 
energiát az autó megújuló napener-
giából nyerje, így az autó teljes egé-
szében környezetszennyezés nélkül, 
emissziómentesen közlekedjen. 
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egyik különlegessége a kertosz-
tály, ami hatalmas területen került 
kialakításra. Ez egyébként az egyik 
legnagyobb kertrészleggel rendelke-
ző létesítménye a cégnek.
Varga Andrea áruházvezető kiemel-
te: különösen jó, hogy éppen a kerti 
szezon első tetőpontjánál nyitja meg 
kapuit a bolt. A vásárlók nyugodtan 
fordulhatnak a dolgozókhoz kérdé-
seikkel, például hogy mik a teendők 
a haszonkertben és a díszkertben, 
vagy hogyan varázsolják a gyerekek 
mesebeli világává a kertet. De akár 
ahhoz is hasznos tippeket kapha-
tunk, hogy hogyan ültessük tele vi-
rágokkal az erkélyt és az ágyásokat.
A megnyitón a német cég egy 
másfél millió forint értékű utalványt 
adományozott a város önkormány-
zatának. A támogatást három részre 
osztva két gimnázium és egy óvoda 
kapja majd meg. Az egyenként öt-
százezer forint értékű utalványokat 
az intézmények felújítására költik 
majd.
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Biztonságosan haladhatnak át a Gaja fölött a gyalogosok és a kerékpárosok

felőli oldalán a nyugati elkerülő út 
II. ütemének építése során korábban 
elkészült gyalogos-kerékpáros aluljá-
róhoz, a városközpont felőli oldalán 
a Palotai úton korábban kialakított 
kerékpárúthoz csatlakozik, így biztosít 
összeköttetést Feketehegy-Szárazrét 
és a városközpont között. Az új hidat 
csak a gyalogosok és a kerékpárosok 
használhatják, robogóval, motorral 
nem szabad áthaladni rajta.
A projektelem Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata beru-
házásában valósult meg a „Szociális 
városrehabilitáció Szárazréten” című, 
KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 jelű, 
1.199.178.708 Ft támogatást elnyert 
kiemelt projekt részeként. A beruházás 
összege bruttó 74.533.843 Ft volt. A 
fejlesztés összegét teljes mértékben 
az Európai Unió és a Magyar Állam 
biztosította.
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kát. A résztvevő vállalatok több mint 
tizenegymillió forinttal támogatják 
a felújításokat, melyek összköltsége 
közel negyvenmillió forint. A fenn-
maradó összeget az önkormányzat 
biztosítja.
Székesfehérvár polgármestere a 
program kapcsán kiemelte, hogy 
ez egy alulról jövő kezdeményezés: 
fehérvári cégek gondolták úgy, 
hogy túl a helyi adó fizetésén, a 
város közösségét más formában is 
támogatják. Eddig hat óvodában 
összesen negyvenhárom vizesblokk 
újulhatott meg teljesen, idén pedig 
a két óvodában hat-hat vizesblokk 
kerül sorra.
A KÉPES program az országban egye-
dülálló kezdeményezésként 2013-ban 
indult tíz vállalattal. A projektben 
résztvevő vállaltok száma évről évre 
nő: mára huszonegy cég csatlakozott 
a közösségformáló programhoz.
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VakLer Lajos

Könnyed hangulatú, felejthetetlen délutánt tölthettek együtt a látogatók idén is a Bory várban, 
igazi dzsemborihangulatban

Támad a Fonalkommandó

Fesztiválnyitó fergeteges koncerttel. A Kossuth-udvarban Ágoston Béla és a Gauditórium. 
Felcsendültek a legfrissebb versmegzenésítések a Friss tinta című antológiából világzenei 
körutazással, hangszerbemutatóval, etno-dzsessz-improvizációkkal gazdagítva. 

Összművészeti piknik – kiállítás, koncert és az 
elhagyhatatlan Méhkas-diaprojekt

Vándorállat a libikókán címmel Szikora János El Kazovszkij emlékére rendezett performanszt a 
Csók Képtárban 

Borbás Károly és Kneifel György a Zenei 
Nevelésért díj 2015-ös kitüntetettjei

Húsz helyszínen, harmincféle programmal, 
összesen ötvenkét produkcióval, közel kétszáz 
művész és alkotó közreműködésével készül-
tek az idei évben a szervezők. A programok 
már javában zajlanak, és akik részt vettek 
az események valamelyikén, saját bőrükön 
tapasztalhatták meg, hogy bizony ebben az 
évben is találkozhatunk újdonságokkal. Szóval 
még nincs késő, aki szeretné megtapasztalni a 
fesztivál varázslatos hangulatát, ne tétlenked-
jen, vágjon neki az élményekkel teli kalandnak!

Fonott oszlopok, piknikhangulat, 
elvarázsolt környezet, azaz Jam-
Bory-Vár – immár tizenhatodik 
alkalommal. A Kortárs Művészeti 
Fesztivál kedvelt kisfesztiválja az 
idén is elvarázsolta közönségét. A 
MéhKasAula és a Bory család kö-
zös programja kezdetek óta nagyon 
népszerű. Maga a mester is híve 
volt a népünnepélyeknek, tudtuk 
meg Bory Jenő unokájától, Kovács 
Andrásnétól.
A szervezők igyekeznek minden 
újdonságot megmutatni, felvonul-
tatni az összművészeti pikniken. 
Szepesi Imre „Zöld” így az idén 
meghívta a pécsi Retextil és a 
fehérvári Fonalkommandó tagjait, 
akik különféle technikákat ismer-

Hagyományos módon, emlékhangver-
sennyel köszöntötték a Zenei Nevelé-
sért Alapítvány ünnepségén a székes-
fehérvári zenei élet reprezentánsait. A 
Mihályi Gyuláné emlékére született díj 
azokat a kivételes tehetségű zenepe-
dagógusokat jutalmazza esztendőről 
esztendőre, akik az adott tanévben 
a legtöbbet tették a színvonalas zene 
megszerettetéséért, s akikre diákjaik 
büszkék lehetnek szűkebb környeze-
tükben, iskolájukban és városukban 
egyaránt. Dr. Hartyányi Judit, az 
alapítvány elnöke köszöntőjében hang-
súlyozta: Székesfehérvár zenei élete 
példaértékű évtizedek óta. Kiemelte, 
hogy köszönhető mindez azoknak 
a felkészült pedagógusoknak, akik 
megfelelő szakmai tudással és alázattal 
tanítanak.
A kuratórium döntése alapján ez évben 
Kneifel György és Borbás Károly, a 
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános 
Iskola és Gimnázium zenepedagógusai 
vehették át a rangos elismerést.

LáTrányi VikTória

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló
Fo

tó
: K

iss
 Lá

sz
ló

Fo
tó

: L
át

rá
ny

i V
ik

tó
ria

A Városi Képtár – Deák Gyűjtemény projekttermé-
nek első időszaki kiállítása is megnyílt a fesztivál 
keretében. Az El Kazovszkij (1950-2008) művek a 
székesfehérvári gyűjteményekben című tárlat au-
gusztus közepéig látogatható. Az alkotó sok szállal 
kötődik városunkhoz. 1982-ben Smohay-díjat 
kapott. „Kazovszkij műveinek szinte mindegyike 
színpadszerűen építkezik, a szoborműveket is be-
leértve. Visszatérő szereplői: a művész alteregója, 
a fekete kutya, az emberi élet végességét ábrázoló 
kasza, a fehér hattyú és a femme fatale-szerepre 
való vágyakozását megszemélyesítő Coppéliák, 
Vénuszok, Olimpiák, balett-táncosok. A színpadot 
nemcsak a képeiben rendezte be fatális alakjaival, 
hanem megalkotott egy saját rendszert, a Dzsan 
panoptikumot, amelyben megelevenedtek a vász-
nain is feltűnő alakok, és az élet soha nem szűnő 
drámáját játszották el.” – mondta a megnyitón 
Muladi Brigitta művészettörténész.
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Zajlik a Kortárs Művészeti Fesztivál

Fonalkommandó és Vándorállat

Átadták a Zenei
Nevelésért díjakat

tettek, s bemutatták azt is, hogyan 
lehet a környezetünket kreatívan 
szebbé tenni. A Retextil Alapítvány 
munkatársai művészi értékkel 
bíró használati tárgyakat, ruhákat, 
kiegészítőket készítenek, elsősor-
ban textilhulladékból. A Fonalkom-
mandó öt hölgytagja pedig a vár 
oszlopait horgolta körbe különféle 
érdekes motívumokkal.
A hagyományokhoz híven ezúttal 
is volt egynapos kiállítás. A város 
bőre címmel nyílt tárlat Pallag 

Zoltán fotóiból a Vagyóczky-terem-
ben. Az alkotó különleges érzékkel 
nyúlt hozzá a témához. Olyan 
érdekes helyeket, képeket vesz 
észre a városban, amihez jó szem 
kell. S mondhatni megszállott 
régész szem, hiszen Pallag Zoltán 
régészhallgatóként megfertőződött 
ezzel a szemlélettel. 
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Virágálom, könyvnapok, játékfesztivál
Programok május 22-től 31-ig

schéDa sziLVia

Május 22. péntek
16. Kortárs Művészeti Fesztivál
Május 15-24. több helyszínen
Kiállítások, koncertek, színházi előadások sora várja a 
közönséget a város kulturális intézményeiben. A feszti-
vál ideje alatt Székesfehérvár utcáin, terein egymást érik 
a képző- és iparművészeti, zenei, színházi és irodalmi 
programok. Számos művészeti ág képviselteti magát a 
fesztiválon, legyen az komolyzene, dzsessz, népzene, 
néptánc. Bővebb információ: kortarsfesztival.hu

Adománygyűjtő koncert kárpátaljai nyugdíjasok javára
15.30 Fehérvári Civil Központ (Rákóczi út 25.)
A fellépő művészek: Pánti Anna operaénekes, több 
dalverseny győztese énekel operettet és magyar nótát. 
Kovács Zoltán színész, énekes népszerű melódiák és 
egyszemélyes humoros téma előadója. Varga József a 
Nemzeti Színház színésze, aki Kárpátaljáról származik, 
valamint Gabrovits Pál zenész.

Kortárs programok Öreghegyen
16 óra Öreghegyi Közösségi Ház
16 órától a „Vágtázó Halottkémek Életereje” könyvbe-
mutató és beszélgetés a negyvenéves zenekar tagjaival. 
17 órakor Barcsik Géza „Csak zene” című kiállításának 
megnyitója várja az érdeklődőket, végül 21 órától Kipu- 
és Mamazonas-koncert zárja a programot.

Jonh Mighton: Fél élet drámája
19 óra Igéző (Basa u. 1.)
A Szabad Színház előadása. A program a 16. Kortárs 
Művészeti Fesztivál eseménye.

Az Alba Regia Feszt különkiadása
20 óra Városháza Díszterme
Kim Plainfield- és Dominique Di Piazza-koncert.

Paddy And The Rats-koncert
20 óra Fezen Klub

Május 23. szombat
Kutyás május a Dog Gardennel
Vörösmarty Mihály Könyvtár
Az előadások során minden gazdi vagy leendő gazdi 
választ kaphat a kutya tartásával kapcsolatos felmerülő 
kérdéseire. További előadás: május 30.

Szól a nóta – jótékonysági műsor
15 óra Szent István Művelődési Ház
A Fehérvári Nótaklub jótékonysági műsora. A zenés 
délutánon befolyó felajánlásokat a kárpátaljai magyarok 
megsegítésére ajánlja fel a klub.

A Veszprémi Légierő Zenekar koncertje
15 óra Városház tér
A „Mind egy szálig” jótékonysági rendezvénysorozat 
keretében a Veszprémi Légierő Zenekar ad koncertet.

Holdkő ír együttes és tűzzsonglőr-bemutató
20 óra Múzeum café
Az ír népzene sajátos és vidám hangzásvilágával szóra-
koztatják a közönséget. Bodhrán, óceándob, kanál és 
ami csörög-zörög: Fekete-Cseri Zsuzsanna; gitáros-furug-
lás énekmondó vidámságfelelős: Víg Attila; hegedű, 
gitár, zongora és aláfestés: Fekete-Cseri Szilárd. 22 órától 
Perl Gábor, Illyés Kata, Gerencsér Gerda és Horváth 
Csilla tűzzsonglőrök bemutatójára várnak mindenkit.

Május 24. vasárnap
Templomok titkai
14 óra Tourinform Székesfehérvár
Garantált idegenvezetés Kulcsárné Mariann kalauzolásá-
val Székesfehérvár templomai között.

Gyereksarok
Sam – Kismadár nagy kalandja
Május 23. 10 óra Barátság mozi
Francia családi animációs film, 90 perc, 2014. 
A filmből kedvezményes vetítéseket szervez-
nek május 11. és május 22. között óvodás 
és kisiskolás csoportok részére, előzetes 
bejelentkezés alapján.
 
Tavaszi játszóház
Május 23. 10 óra Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Széna Téri Tagkönyvtára
Tavaszzáró játékokkal várják a gyerekeket. 
Filchernyó, méhecske és kert készítése, 
„bogárfoci”.

Szombati Matiné a múzeumban
Május 23. 14 óra Szent István Király Múzeum 
(Országzászló tér 3.)
A Szombati Matiné keretében ezúttal Pünkös-
di Királyságra keresnek alkalmas királyt és 
királynőt. A foglalkozáson a pünkösdi szoká-
sok nyomába erednek Paréj Gabi vezetésével.

A kenyér
Május 28. 9 óra Mesterségek Háza (Rác u. 20.)
A gyerekek kisebb csoportokban sajátíthat-
ják el a népi kézművesség fogásait, és min-
den alkalommal egy-egy egyszerűbb tárgyat 
készítenek a kézműves mester segítségével, 
amit a foglalkozás végén hazavihetnek 
magukkal.

Mesekuckó
Május 29. 18 óra Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Széna Téri Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta csacsikról, szama-
rakról mesél.

Pünkösdi virágálom
Az idei Pünkösdi virágálom 2015. május 22-én 17 
órakor a Városház téren kezdődik. Az ünnepé-
lyes megnyitón Spányi Antal megyéspüspök és 
Cser-Palkovics András polgármester köszönti a 
résztvevőket. A Fehérvári Programszevező Kft. szer-
vezésében virágdíszbe öltözik a belváros. Térzené-
vel, koncertekkel, foglalkoztatókkal és interaktív 
körsétával várják a látogatókat május 25-ig 
minden délután. Ezen kívül a Jancsárkert termelői 
piac pünkösdi kóstolójával, a Szent István Király 
Múzeumban keleti porcelánok kiállításával, kisvo-
natos városnézéssel, kirándulással a Bory-várba és 
még további programokkal várják az érdeklődőket. 
Részletek: www.fehervariprogram.hu

Harmadik Hetedhét Játékfesztivál
Május 30-31-én a Hetedhét Játékmúzeum jóvoltából 
Székesfehérvár újra mesebirodalommá változik. Idén 
a falusi és a városi élet próbatételei állnak a kétnapos 
gyermeknapi fesztivál középpontjában. A vidéki és pol-
gári miliőt idéző játéktéren bábelőadások, koncertek és 
népi piknik színesíti az ügyességi feladatokat.

Négy szép templomot ismerhetnek meg a séta során 
az érdeklődők Székesfehérvár értékes egyházi emlékei 
közül.

Kultúr-Turi
15 óra Múzeum café
A már megunt könyvek, CD-k, bakelitek, DVD-k 
csereberéje. A program érdekessége, hogy a Szent István 
Király Múzeum raktárából is előkerülnek retró katalógu-
sok és az 1970-es, 80-as évek kiállításainak plakátjai is.

Május 25. hétfő
Pünkösdi nosztalgia-délután
17 óra Pokol Pince
A „Nemcsak a húszéveseké a világ” Nyugdíjasklub 
nosztalgia-délutánja. Királyt és királynét választanak. 
Zene: Fodor Flórián.

Bartók-emlékhangverseny
19 óra Vörösmarty Színház
A hetven éve elhunyt magyar zeneszerzőre, Bartók 
Bélára emlékeznek. Az est során elhangzik a Két kép, a 
II. hegedűverseny és a Táncszvit. A versenymű szólistája 
Szabadi Vilmos Liszt-díjas hegedűművész lesz. Az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekart Drahos Béla vezényli.

Május 26. kedd
Apának lenni nagy lehetőség, szent feladat
17.30 Szent István Művelődési Ház
Pécsi Rita neveléskutató előadása.

Május 27. szerda
A növények országa
16 óra Fekete Sas Patikamúzeum
Tárlatvezetés a kiállításhoz kapcsolódóan, mely június 
21-ig tekinthető meg.

Zorán-koncert
20 óra Vodafone Sportcsarnok
Vendégek: Kulka János, Gerendás Péter.

Május 28. csütörtök
Francia Filmhét
Május 28-június 4. Barátság mozi
A nyár kezdetén francia filmhetet tartanak: vígjátékok, 
romantikus filmek, filmdrámák és családi mozik 
egyaránt helyet kapnak az elmúlt egy év terméséből 
rendezett válogatásban.

Évzáró klubnap
10 óra Felsővárosi Közösségi Ház
A „Nemcsak a húszéveseké a világ” Nyugdíjasklub évzá-
ró klubnapja piknikkel, pörköltfőzéssel, 13 órától közös 
ebéddel. A zenéről Krepli Attila gondoskodik.

Kedvezményes virágvásár

A következő fajtákból választhatnak a vásárlók: begónia, kakastaréj, dália, záporvirág, petú-
nia, paprikavirág, büdöske, kerti verbéna, ezüstlevél

bácskai gergely

 Székesfehérvár Városgondnoksága ebben 
az évben is meghirdeti az egynyári virágpa-
lánták vásárát. A növényeket május 29-én, 
pénteken és május 30-án, szombaton 7.30 és 
17 óra között vásárolhatják meg a Bioritmus 
kertészetben (Székesfehérvár, Szeder köz 2.) 
és az Árvácska Virágboltban (Székesfehérvár 
Béla u. 4.).

A fehérváriak rendkívül kedvező, 
65 forintos darabáron juthatnak 

a palántákhoz. A virágvásáron be 
kell mutatni a lakcímkártyát, mert 
csak székesfehérvári lakos jogosult 
palántát vásárolni, maximum száz 
darabot. A Városgondnokság azt 
kéri a lakóktól, hogy a közterületet 
szépítve ültessék el a palántákat, a 
ház elé vagy az ablakba, és gon-
dozzák a kiültetés után is folya-
matosan. A két helyszínen 25-25 
ezer palánta lesz megvásárolható, 
a választékban a legkedveltebb 
egynyári virágok szerepelnek. 
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Mózes Tamara&Nagy János&Vincent Mascart-koncert
20 óra A Szabadművelődés Háza

Május 29. péntek
Férfikor
19 óra Igéző (Basa u. 1.)
Somos Ákos önálló estje. Versekben megfogalmazott 
gondolatok, költők szavaival történő beszélgetés a férfi-
korról, meg ami előtte és utána van, volt, lesz.

Korál-koncert
19.15 Vodafone Sportcentrum
Fellép az egyedi hangú Fonogram-díjas énekes és 
dalszerző, Tabáni István, a Csillag születik című tehet-
ségkutató-verseny második szériájának győztese is.

Május 30. szombat
II. Szent István Városa Kórustalálkozó
18 óra Szent Imre-templom
Neves kórusok mutatják be magas színvonalú egyház-
zenei műsorukat. A koncert végén Kodály Ének Szent 
István királyhoz című kórusművét adja elő az összkar.

Május 31. vasárnap
Ezer lámpás éjszakája
15 óra Piac tér
Az eltűnt gyerekek világnapjához kapcsolódóan május 
31-én Székesfehérváron az Alba Pláza előtti téren gye-
rekprogramokkal és jótékonysági koncertekkel várnak 
minden kedves érdeklődőt. Az est fénypontjaként 
világító lufikat engednek a magasba, hogy megmutassák 
az eltűnteknek a hazavezető utat.

Katolikus Könyvnapok
Az idei évben május 28-30. között zajlanak a Katolikus Könyvnapok rendezvényei a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban, amit Spányi Antal megyéspüspök május 28-án 10 órakor nyit meg. Tartalmas programokkal 
és vásárral várnak mindenkit. A Szent Imre Általános Iskola rövid műsora után közvetlenül „A magyar katolikus 
könyvkiadás és sajtó helyzete napjainkban” című előadás következik Rátkai Balázs, az Új Ember katolikus hetilap 
főszerkesztője előadásában. A Szent Imre Óvoda műsorát követően 17.30-kor Pálhegyi Ferenc pszichológus, emeri-
tus professzor, családgondozó előadásával várják az érdeklődőket. Május 29-én 18 órakor a Kaszap István-emlékév 
keretében a Kaszap-oratórium tekinthető meg Barczy Zsolt vezetésével, majd május 30-án 10 órától tartják a  III. 
Egyházmegyei Ki mit tud? döntőjét. További részletek a www.szekesfehervar.hu eseményajánlójában olvashatók.
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Fesztiválok hétvégéje

Ha  a felszállásit nem is, a beszállási engedélyt megadták

LászLó-Takács kriszTina

A gyerek, a repülő és a puszta

Üres szék nem volt, aki akart, az aszfaltra is ülhetett a szárazréti majálison Az autós road show egyik veterán autója: a régi Seat nem véletlenül hasonlít kísértetiesen a Zsigulira

Dolly Roll-koncerttel koronázták a feketehegy-szárazréti majálist

Beköszöntött Fehérvárra a fesztivál- és majá-
lisszezon, szinte minden hétvégén egymást 
érik a tömegeket vonzó programok. A múlt hét 
végén három nagy rendezvényen is jártunk.

Aki repülni akart, megtehette

Börgöndön már kilencedik alka-
lommal hívták repülőmajálisra a 
családokat. A programokat ha-
gyományosan az Albatrosz Repülő 
Egyesület szervezi, amely az elmúlt 
huszonhat év során nagyon sokat 
tett a fehérvári repüléstörténet 
hagyományainak ápolásáért, a 
fiatalok oktatásáért. Józsa Dávid 
szakosztályvezető elmondta, a re-
pülőmajális hasonlít a szeptemberi 
repülőnaphoz, de ezúttal leginkább 
a gyerekeket szeretnék megszólí-
tani. Arra is volt lehetőség, hogy a 
bátrabbak kipróbálják a különféle 

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló
Fo

tó
: S

am
u 

M
ik

ló
s

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

repülőalkalmatosságokat, többek 
között a motoros sárkányrepülőt. 
Volt hőlégballon-bemutató, és 
különféle harcászati eszközökkel is 
megismerkedhettek az érdeklődők.

Majális klasszikusan

Mindeközben a város másik felén 
állatsimogató, pónilovagoltatás, ős-
termelői bemutató, mobil gyümölcs-

lékészítő, büfé és játszópark várta a 
vendégeket a feketehegy-szárazréti 
majálison. A rendezvényt délelőtt 
Szigli István önkormányzati kép-

viselő nyitotta meg, majd a Száraz-
réti Óvoda adott műsort. Később a 
Bab Társulat óriásbábos előadását 
láthatták a gyerekek Matyi, a ludas, 
avagy a liba az ön készülékében van 

címmel. Délután a Székesfehérvári 
Ifjúsági Fúvószenekar lépett fel, 
majd a Kákics együttes adott gye-
rekműsort. Az este a retró jegyében 
telt, hiszen színpadra lépett a Dolly 
Roll, hogy ütemet diktáljon a mulat-
ni vágyók lábába. Aki pedig tovább 

is akart táncolni, késő estig megte-
hette az utcabálon, ahol a talpaláva-
lót az EVM zenekar biztosította.

Valaha gyár volt, ezer munkással

Emlékművet is avattak szombaton, 
ezzel tisztelegve a Szerszámgépipari 
Művek volt dolgozói előtt. Az egykori 
SZIM gyár elődje 1950. május 1-jén 
kezdte meg működését, és 1991-ig 
üzemelt több mint ezer fővel, renge-
teg székesfehérvári és városkörnyéki 
családnak biztosított megélhetést. 
Az emléktábla az Opole téren – a 
gyártelephez közeli ABC-nél – kapott 
helyet, és a feketehegy-szárazréti 
majális keretében avatták fel. A 
kezdeményezéssel szeretnék megte-
remteni annak hagyományát, hogy 
emlékműveket avassanak egykori 
neves székesfehérvári gyáraknál, 
melyek hozzátartoztak minden-
napjainkhoz. A dolgozók kérésére 
készült el az emlékmű, Kocsis Balázs 
alkotása. Kövei az egykori Gaja-híd 
építőköveiből kerültek ki.

Régi és új, ha motor hajtja

Hosszú évek után tavaly rendez-
ték meg újra az autókiállítást, és 
a hagyomány idén is folytatódott. 
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Jó volt Matyi, a ludas, na meg az óriásbábok anyával... ...de végre volt egy igazi „apás program” is!

A piros Ferrari mindenki álma
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A Fehérvár Televízió műsora 2015. május 23-tól május 29-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

2015. 5. 23. SZOMBAT
 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Somos	

Zoltán.	Vendég:	Sűdy	Péter
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán.	Vendég:	Siti	Beáta
11:45	 Paletta	–	ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Bartal Klára
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Berkényi	Tamás

14:05	 Napi	színes	–	ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Ferencz	Péter

15:05	 Napi	színes	–	ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Barcelona World Race 2015 
	 A	Spirit	of	Hungary	

megérkezik. A Fehérvár 
Televízió	összeállítása	
Fa	Nándor	negyedik	
világkörüli útjáról.

16:00 Fülöp Attila, a bodajki 
fegyvergyűjtő

	 Fülöp	Attila	gyűjteménye	
és  a hozzá kapcsolódó 
kiadvány	bemutatása.

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

16:30	 Fejezetek	Magyarország	
közlekedéstörténetéből	
–	ismeretterjesztő	
filmsorozat	9.	rész	

17:00	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendég: Madarász Eszter
18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!
19:20	 Épi-tech	
19:50	 Trópusi	hőség	–	Pro	és	

Kontra – am. sorozat (12) 
20:50 Aqvital FC Csákvár 

– Balmaz Kamilla 
Gyógyfürdő	labdarúgó-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

22:30	 FehérVászon	–	filmes	magazin	
23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:20 Képes hírek

2015. 5. 24. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendég: Madarász Eszter
10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Bartal Klára
11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Berkényi	Tamás

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35	 A	Fehérvár	TV	archívumából	
14:00	 Napi	színes	–	ismétlés

14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Ferencz	Péter

15:05	 Napi	színes	–	ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Barcelona World Race 

2015 – ismétlés
	 A	Spirit	of	Hungary	

megérkezik. A Fehérvár 
Televízió	összeállítása	
Fa	Nándor	negyedik	
világkörüli útjáról.

16:00 Fülöp Attila, a bodajki 
fegyvergyűjtő	-	ismétlés

16:30	 Fejezetek	Magyarország	
közlekedéstörténetéből	
–	ismeretterjesztő	
filmsorozat	10.	rész		

17:00	 A	Fehérvár	TV	archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Guseo	András

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Trópusi	hőség	–	Menjünk	a	

Kutyába!	–	am.	sorozat(12)	
20:50 VI. Fehérvári Versünnep 
	 A	2015-ös	fehérvári	

szavalóverseny	
tizenkét	döntősének	
megmérettetése.

23:20 A hét hírei 
23:40 Képes hírek

2015. 5. 25. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45	 Épí-Tech	Magazin	–	ism.
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: 
Guseo	András

17:00	 Épí-Tech	Magazin	-	ism.
17:30 Köztér – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Radics	Péter
18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!
19:10	 III.	Csíki	Versünnep
20:00 Hírek
20:05 Videoton FC – Kecskemét 

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:50	 Napi	színes	–	ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:10 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 5. 26. Kedd

00:00 Képes hírek  – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00  Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:10	 III.	Csíki	Versünnep	-	ism.
11:00	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Radics	Péter

17:00	 III.	Csíki	Versünnep	-	ism.
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Fekete-
Cseri	Zsuzsanna

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!
19:45	 Paletta	–	kulturális	magazin	
20:15 Hírek
20:20 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
 Benne: Fehérvár 

Rally	1999-2002
21:30 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
	 Benne:	Üzenet	a	jövőnek
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 5. 27. SZerdA 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45	 Paletta	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	Fekete-
Cseri	Zsuzsanna

17:00	 Paletta	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Tiber	László
18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!
19:45	 Bajnokok	városa	–	

sportmagazin      
20:15 Hírek
20:20	 Vidi	TV	–	sportmagazin	
20:35 A tánc világnapja
 Az Alba Regia 

Táncegyüttes	
gálaműsora	a	tánc	
világnapja alkalmából 
Közvetítés	felvételről	a	
Vörösmarty	Színházból.

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 5. 28. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Tiber	László

17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán. Vendég: 
Kovács	Sarolta

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin	
20:15 Hírek
20:20 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
	 Benne:	Don	Emlékműsor

21:40	 Magyar	–	madjar	találkozó
	 Dokumentumfilm	

a kazakisztáni 
magyar	törzsről.

22:05 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:50 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 5. 29. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek 
08:00	Élő	közvetítés	

Székesfehérvár	Megyei	
Jogú	Város	Közgyűléséről

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Németh	
Zoltán. Vendég: 
Kovács	Sarolta

17:00	 Együtt	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Szabó	Diána

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!
19:25	 Köztér	–	közéleti	magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20	 II.	Fehérvári	Ifjúsági	Feszt
22:20 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: május 25. 20:05 Videoton FC – Kecskemét labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről
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Korábban a Fő utcán és a Városház 
téren tartották meg a rendezvényt, a 
helyszín ezúttal a Mátyás király körút 
és a Pláza előtti tér volt. Ez azonban 
mit sem csorbított az Autós-Motoros 
Road Show népszerűségén. A közel 
2500 négyzetméteres téren tartott 

kiállításon minden megtalálható volt, 
ami az autóval és a motorral kapcso-
latos, ezenkívül új és oldtimer autók, 
motorok, kerékpárok, alkatrészek 
és kiegészítők széles palettája várta 
az érdeklődőket. A délután a United 
együttes koncertjével ért véget.
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Terápia az erek tisztaságáért
A kialakult érszűkületen is lehet segíteni

Kovács Csaba aneszteziológus főorvos, természetgyógyász

LászLó-Takács kriszTina

A verőér okozta szív- és érrendszeri megbetegedések 
szövődményei ma már népbetegségnek számítanak. 
A leghatékonyabb mód a védekezésre a megelő-
zés lenne, ha azonban már kialakult a probléma, 
korszerű kezelésre van szükség. Létezik egy olyan 
megoldás, amely fájdalommentesen belülről 
kitisztítja az érrendszert. Az új eljárásról Dr. Kovács 
Csaba aneszteziológus főorvost, természetgyógyászt 
kérdeztük.
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Horoszkóp
Május 22. – május 28.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A pillanatnyi anyagi helyzete nem engedheti meg 
az ésszerűtlen költekezést. Ha nem figyel oda, emi-
att felmehet a pumpa. Ne hibáztasson senkit sem! 
Csak saját könnyelműsége okolható a felmerült 
állapotért.  

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Jó lenne, ha egy kis időre kikapcsolva hagyná a 
vészjelzőit! A mindennapi teendők nagyon lekötik 
a figyelmét. Belefeledkezik a munkájába. Észre sem 
veszi, hogy alig fordít időt a pihenésre és a szeretteivel 
való kapcsolata ápolására.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Spontán hívja össze ismerőseit! Ha még az időjárás 
is kedvez, igazi jó társaság verődhet össze. Sok téma 
kerül terítékre az összejövetel során. Rájönnek arra, 
hogy milyen sok mindenben egymás segítségére 
lehetnek. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Lelki bajának, fájdalmának most nem adhat hangot. 
Hiába van maga alatt, környezetében senki sem 
figyel most Önre. Nem véletlen! Most egyedül kell 
szembenéznie a félelmeivel, hogy legyőzhesse belső 
démonjait. 

Rák 6. 22. – 7. 22.

Pozitív energiájának most nagy hasznát veheti. A 
külsőségek nem számítanak. Nem a ruha a lényeg, 
hanem az, aki alatta van. Ezekben a napokban sok 
értékes információ birtokába jut.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Jó üzletet köthet pénzügyek terén, de csak akkor, 
ha minden apró részletre odafigyel. Magánéletében 
is szerencsés, párkapcsolatában jól érzi magát. 
Kreatív ötleteivel elnyerheti egy befolyásos személy 
bizalmát. 

Az egyik leggyakoribb halálok:
érelmeszesedés a szívben és az agyban

Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1. 
Bejelentkezés: H-P: 7-17 óráig
06 70 428 8895  •  06 22  806 148 
Csatlakozzon hozzánk a -on is!

Önnek is:
• járás közben lábszárfájdalma van?
• éjszaka sokszor görcsöl a lába?
• szédülése, memóriazavara van?
• magas a vérnyomása?
• a cukorbetegség szövődményeivel kell együtt élnie?
• nehezen gyógyuló sebek borítják lábát?
• mozgásszervi problémákkal, ízületi fájdalmakkal küzd?

Amennyiben bármelyik kérdésre IGEN a válasza,
tényleg nincs mire várnia.

3D-s vizsgálat az egész testre kiterjedően, 70 klinikai paraméter elemzésével
A mérés néhány percet vesz igénybe, teljesen fájdalommentes.                        
Látványos háromdimenziós ábrákon jeleníti meg az egyes szervek működési zavarait.  
(Gyomor-és bélrendszer, csont-izomrendszer, ízületek, gerincoszlop, vese - és 
májfunkció, agy-idegrendszer, szív koszorúserei, tüdő-és légzőrendszer stb.).
Kiderülhetnek betegségre való hajlamai, egészségét veszélyeztető tényezők és a vizsgálat 
magyarázatot adhat olyan tünetek, panaszok hátteréről, amelyek még nem érik el a 
kimutatható betegség határát.

Jelentkezzen be vizsgálatunkra május 29-ig, 
melynek díja 8.000 Ft helyett 4.000 Ft.

Új szolgáltatással bővültünk:  ESG

A vizsgálat díja 12.000 Ft helyett 9.900 Ft. 

Kinek lehet szüksége az értisztító terápiára?
Azok számára, akik érszűkületben 
szenvednek, nagyon nagy előrelépés 
ez az eljárás, hiszen amellett, hogy a 
mindennapos komfortérzetüket javítja, 
a betegség szövődményeinek kialakulá-
sától is megkíméli.
Milyen tünetei vannak az érszűkületnek?
Jellemzően a problémát csak akkor 
észleli a beteg, amikor már tünetei 
vannak. Gyakori, hogy a végtagok 
érzéketlenné válnak egy rövid időre, 

vagy lépcsőzéskor, intenzív járáskor 
fájdalom hasít az illető lábába. Nem 
ritka az éjszakai lábgörcs sem, de attól 
függően, hogy hol vannak lerakódások 
az érfalon, szélütés, agyvérzés figyel-
meztethet a bajra.
Kiket érinthetnek még az érszűkületi 
problémák?
Például a cukorbetegség késői szövődmé-
nyei: hideg kezek és lábak, látásromlás, 
veseelégtelenség, lábszárfekély, alvás- és 
memóriazavar, amely az érelmeszesedés 
egyik tünete. De rizikófaktor a szabályoz-
hatatlan magas vérnyomás is.
Orvosilag kimutatható-e a probléma akkor, 
amikor még nincsenek tünetek?
Alkalmas erre egy új japán technoló-
giájú készülék, amelynek segítségével 
az orvosi konzultáció alkalmával az 
esetleges érelváltozások is kiszűrhetők. 

Amennyiben szükséges, az orvos javas-
latot tehet az értisztító kezelésre, amely 
klinikailag igazolt és teljesen fájdalom-
mentes.
Hogyan működik az értisztító terápia?
Az érterápia speciális rezgésekből áll, 
az alacsony frekvenciájú és energiájú 
hanghullámokat használja, ami által 
leoldódnak az érfalról a lerakódások. 
A kúra egyénre szabott, frekvenciája és 
intenzitása minden páciensnél eltérő 
lehet. A kezelések semmiféle kockázat-
tal nem járhatnak.
Mit tehet a beteg, hogy az orvosi kezelés 
mellett maga is hozzájáruljon állapota 
javulásához?
Ha megtudjuk, hogy ereink milyen álla-
potban vannak, életmódunk változtatá-
sával és alternatív kezelések igénybevé-
telével is segíthetünk magunkon. 

Magas vérnyomás: rugalmatlan, merev falú erek esetében a szívnek jóval nagyobb 
munkát kell végeznie, nagyobb nyomást kell létrehoznia, hogy biztosítani tudja a 
sejtszintű oxigénellátást.
Koszorúér-elmeszesedés, szív- és agyi infarktus: egy adott szöveti terület vérellá-
tása elzáródás miatt megszűnik.
Cukorbetegség: ha a hajszálerekben a cukorszint 6-nál magasabb, akkor a vér jóval 
töményebb, mint amit a hajszálerek huzamosabb ideig elviselni képesek, ezért az 
évek során tönkremennek.
Lábszárfekély: a test utolsó vészjelzése, nagyon komoly mikrokeringési zavar, az 
adott területen már súlyosan károsodott a sejtek és szövetek oxigénellátása.

Az érszűkülethez köthető betegségek
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Avató a tó körül

Több százan indultak az Avatón

A rendezvény védnöke, L. Simon László (képünk bal szélén) is elrajtolt

LászLó-Takács kriszTina

Harminc kilométer nem kevés, de ha van egy jó 
társaság, szerveznek egy kis vetélkedőt, mellé 
még az idő is kegyes, érdemes letekerni.

A hétvégi Velencei-tó körüli kerék-
pártúra, az Avató, felemás időben 
indult, végül napsütésbe torkollott, 
így csak a meg-megélénkülő szélre 
panaszkodhattak a résztvevők. Így is 
több százan kerültek tavat szomba-
ton: volt, aki családostul, volt, aki ba-
rátokkal. Két dolog mindenképpen 
közös bennük: a természetszeretet 
és a mozogni vágyás. Ez a két ösz-
szetevő általában elég a jókedvhez, 
amiből nem volt hiány a part menti 
rajtnál sem. A további élmények 
biztosítását sem bízták a szervezők a 
véletlenre, hiszen hat ellenőrző pont-
nál lehetett helytállni az ügyességi 
feladatokban és a szellemi vetélke-
dőkben. A már hagyományos Avató 
családi tókerülő túrára ingyenesen 
nevezhettek a résztvevők.

Mohos Béla
Negyedszer 
vagyok itt. Ez 
egy jó családi 
program: em-
berek között 
vagyunk, friss 
levegőn, néha 
megázunk, 
néha lefúj a 

szél a bicikliről, de nem akarjuk 
kihagyni a túrát. Mi általában 
férfiasan, biciklivel jövünk már Fe-
hérvárról, majd megyünk egy kört 
a tó körül, utána megyünk haza. 
Fehérvárról háztól házig ötven kilo-
méter, plusz a nyolcvan kilométeres 
tókör – ennyit teljesítünk szépen 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Bár aggasztja egy-két dolog a munkahelyével kap-
csolatosan, mégis lelkiismeretesen és eredményesen 
ellátja a feladatait. A tervezgetés kapja a fő szerepet. 
Törekedjen az egyszerűségre, mert ezzel nagy 
sikereket érhet el!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vidám és nyugodtság tölti el. Sokat lehet szeretteivel, 
ugyanis tele van energiával és jó az időgazdálkodása. 
Ez egy ígéretes hét a pénzszerzés és a befektetések 
szempontjából. Az otthoni teendői nem jelentenek 
különösebb kihívást. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Most ne aggódjon a munka miatt, inkább élvezze a 
hét felkínálta jó lehetőségeket! A közúti forgalom-
ban vezessen óvatosan, ugyanis átmeneti feszültség 
érzékelhető Ön körül a hét során! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Valami új dologra vágyik. Barátaival tervezhet ki-
rándulást egy olyan helyre, ahol eddig még egyikük 
sem volt. Ez izgalmas lesz és tele élményekkel. Üz-
lettársaival némi összetűzés merül fel egy félreértett 
apróság miatt. 

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ezen a héten megtalálja annak a módját, hogyan 
valósíthatja meg hosszú távú terveit. Nyújtsa a maxi-
mumot a munkájában és ne azt várja, hogy mikor ér 
véget a nap! Egy jó barátja Öntől kér üzleti tanácsot.  
 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nagy lehetőség kínálkozik fel Ön előtt. Akkor tudja 
jól kihasználni, ha gyorsan cselekszik. Ez nem jelenti 
azt, hogy el kell kapkodni a döntést megfontolás nél-
kül.  Az esték során és a hétvégén szerettei körében 
töltődhet. 

Kozmetika
Fodrászat
Műköröm

Nyitva tartás: H-Szo 8-20 óráig
Székesfehérvár, Fiskális út 140.

Újdonság!
Hajhosszabítás!
Bevezető áron.

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marha-
trágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111        www.kenderzsineg.com

Molycsapdák heti fogási adatai 2015.05.18-án:
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 62 db
Almamoly: 18 db

“Molycsapdák heti fogási adatai 2015.05.18-án:
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 62 db
Almamoly: 18 db”

komótosan. Nem verseny, nem 
kell kapkodni, azért jövünk, hogy 
jól érezzük magunkat. Az uno-
kaöcsémmel, a sógorommal és az 
unokahúgom fiával jöttünk az idén.

Flővl Istvánné
Két hete a Bala-
tonon voltunk 
egy hasonló 
rendezvényen, 
most pedig ide 
jöttünk, mert 
nagyon szere-
tünk biciklizni. 

Tavaly egyszer már végigtekertük 
ezt a távot, és szerintem a Balaton 
nagyobb falat, mint a Velencei-tó. 
Vonattal jöttünk a barátnőmmel 
Sárbogárdról, és már a vonaton 
összeismerkedtünk ide tartó 
kerékpárosokkal. Nemcsak a sport 
miatt jó itt, hanem mert barátságok 
születhetnek. Nagyon jókedvű társa-
ság gyűlik össze. Nemcsak ilyenkor 
ülök biciklire, hanem minden nap, 
hiszen nekem ez a közlekedési 
eszközöm otthon is.
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LáTrányi VikTória

Új, elektronikus bejelentkezési rendszert 
dolgoztak ki a Család és Nővédelmi Központ 
számára. Évente mintegy ötvenezres beteg-
forgalmat bonyolítanak le szakrendelésein. 
Régi igény volt már, hogy időpontokat 
lehessen foglalni online felületen, és ne 
kelljen sorban állni. Egy évvel ezelőtt ezért 
kezdték el a rendszer és a szoftver fejlesz-
tését. A tesztüzem véget ért, már élesben 
működik a rendszer, aminek köszönhetően 
bárki pár kattintással foglalhat időpontot a 
rendelésekre. 

Egyszerű, könnyen kezelhető, 
felhasználóbarát. Ez mind igaz 
az új elektronikus bejelentkezési 
rendszerre.  „Célunk volt, hogy 
kényelmesebbé tegyük ezt az ellátást, 
és szerettük volna, hogy a mai kor 
követelményeinek megfelelően inter-
neten is be lehessen jelentkezni. Ez 
hosszú előkészítő munkát igényelt, 
de megérte, hiszen az új rendszernek 
köszönhetően elkerülhető a hosszabb 
várakozási idő is.” – hangsúlyozta 
Östör Annamária egészségügyi és 
sporttanácsnok.
A rendszert és a szoftvert az 
önkormányzat informatikai cége 
fejlesztette ki. Jelenleg számító-
gépről és tabletről használható, de 
tervezik a mobilbarát verziót is. A 

Néhány kattintással bejelentkezhetünk
Elektronikus időpontfoglalás a Család és Nővédelmi Központban

Egész nap sportprogramok a kihívás napján

A www.csnk.fehervar.hu oldalra való 
kattintást követőn az irányítószámot 
kéri a rendszer, majd ennek megadása 
után a páciens orvos és idő szerint is 
választhat magának rendelést. Ha az 
orvosok közül kívánnak az érintettek 
választani, akkor a legközelebbi 
időpontot fogja mutatni a rendszer 
– természetesen, ha ez az időpont 
nem felel meg, akkor későbbi is 
választható. Amennyiben megfelelő 
az időpont, akkor a név és a születési 
idő megadásával lehet véglegesíteni 
a foglalást. A megerősítés után a 
foglalást ki is lehet nyomtatni.

Kihívás éjjel-nappal

A mozgás után alma dukál – egészség már az óvodában is

„Szél, szél fújdogálja, eső, eső veregeti...” – játékos zenés torna kicsiknek és nagyoknakA városháza udvara is tornateremmé vált

LászLó-Takács kriszTina

Szerdán városszerte mozogni vártak minden-
kit, hogy idén ismét Székesfehérvár legyen a 
legsportosabb település. A kihívás napjának az 
a célja, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz és 
az egészséges életmódhoz. 

Az elmúlt huszonnégy év során 
kategóriájában tizennégyszer 
nyerte el Székesfehérvár a leg-
sportosabb város címet, ezért a 

városlakók kiemelkedő aktivitásá-
ra idén is számítottak a szervezők. 
A Bregyó közi Sportcentrumban, 
a bölcsődékben, az óvodákban, 
az általános és középiskolákban, 
a laktanyában, a polgármesteri 
hivatalban, a kórházban és az 
uszodában mozgott az egész vá-
ros. A rendezvény este kilenckor 
zárult, és hamarosan az is kiderül, 
vajon idén is Székesfehérvár volt-e 
a legsportosabb város.

webes alapú alkalmazás jelenleg 
az önkormányzati szerverpark-
ban üzemel. A szakemberek úgy 
tudják, országszerte egyedülálló 
a program. A szakrendelésekre 
az időpontok 60-70 százaléka 
lesz majd lefoglalható. Az újítás a 
páciensek és az orvosok számára 
is előnyös.
„Hálásak vagyunk a városnak azért, 
hogy a szárnyai alá vett minket, 
ezt ennek megfelelően jó munkával 
igyekszünk meghálálni. Azon túl, 
hogy jól működünk, megpróbálunk 
innovatívak is lenni. A mostani újítás 
elsősorban az időről szól, amely min-
denkinek az életében egyre drágább. 
A mai digitális korban az azonnaliság 
és az elérhetőség játssza a legfőbb 
szerepet. Ezek a szempontok meghoz-
ták azt a társadalmi elvárást, hogy ne 
kelljen jelentős időt a váróteremben 
eltöltetni. Úgy gondolom, az orvosok 
szempontjából is indokolt ez az újítás, 
melynek segítségével időben tervez-
hetővé tesszük a rendelést. Vélemé-
nyem szerint az on-line bejelentke-
zéssel 60-70 százalékos előjegyzési 
arányt tudunk elérni.” – mondta 
ifjabb Dr. Nagy László, a Család- 
és Nővédelmi Központ intézetve-
zető főorvosa.
A szakemberek szerint a ter-
vezhetőség miatt a sürgősségi 

eseteket is könnyebben tudják 
majd kezelni. Arra is felhívták a 
figyelmet, hogy akinek mégsem 
alkalmas a kiválasztott időpont, 
az éljen a lemondás lehetőségével. 
Ezt a foglalási idő, a regisztrációs 
sorszám és a születési időpont 
megadásával lehet megtenni. 
Kérik továbbá a pácienseket, hogy 
akik előjegyzésre érkeztek, azok 
is jelentkezzenek a recepciónál. 
Ezen kívül természetesen tovább-
ra is várják azokat a Család- és 
Nővédelmi Központba, akik a 
hagyományos módon kívánnak 
bejelentkezni.

LáTrányi VikTória

Több mint harminc város érintésével gördül 
be május 23-án, szombaton 15 órakor Fehér-
várra Ternován Zoltán. Az SM-beteg amatőr 
sportoló tizenhat nap alatt kerékpározza 
körbe Magyarországot, hogy minél több 
sclerosis multiplexes betegnek reményt és 
erőt adjon. Az SM világnap székesfehérvári 
rendezvényén a sportolót az Alba Plaza előt-
ti téren fogadják és köszöntik. Magyarország 
hetedik alkalommal csatlakozik a sclerosis 
multiplex világnaphoz, amelynek célja, hogy 
világszerte felhívják a figyelmet a betegségre 
és a betegséggel élő emberek helyzetére, 
mindennapi küzdelmeire.  A világnapra 
városunkban a hagyományokhoz hűen idén 
is sokszínű műsorral készülnek.

SM világnap Fehérváron
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Jelentős többletforrás a felsőoktatásnak Közösen a rendezett közterületekért

A huszonhét milliárdos keretből összesen 
nyolcvanegy projektet támogatnak. Az 
Óbudai Egyetem is fejleszthet Fehérváron a 
pályázatnak köszönhetően. 

Közel kétszáz ember dolgozik azon, hogy a város három és félmillió négyzetméteres füves 
közterületei folyamatosan gondozottak legyenek

LeffeLhoLcz MarieTTa bácskai gergely

Az eredetileg meghirdetett húszmilliárd helyett 
huszonhét milliárd forint áll a felsőoktatási 
intézmények rendelkezésére fejlesztésekre ez 
év végéig. Fejér megyében három intézményt is 
érint a támogatási program. A pályázatokat az 
év végéig kell lezárni. 

Eredetileg mintegy húszmilliárd 
forintos támogatási programot 
hirdettek meg, de a nagy érdeklő-
dés és a sok projektjavaslat miatt 
további csaknem nyolcmilliárdos 
forrást vontak be. Így összesen 
több mint huszonhét milliárdos 
keret áll rendelkezésre a TÁMOP 
és TIOP pályázatok keretében a 
felsőoktatási intézmények számára. 
A döntés az Óbudai Egyetemet is 
érinti, több százmillió forinthoz jut 
így az Alba Regia Műszaki Kar.
„Ötszázmillió forintot nyertünk a 
Felsőoktatási Struktúraátalakítási 
Alapból. Az alap olyan felsőoktatási 
célokat támogat, amelyek nem termelik 
újra a hiányt. Esetünkben ez az új 
kar megalakulásának köszönhető, 
másrészt a most tervezett duális képzés 
beindítását szeretnénk ebből fedezni. 
Ez az összeg négy alprojektre, kutatási 
csoportra fordítódik. Egy részéből 
informatikai megújítást szeretnénk 
végrehajtani. Ugyanennyire fontos 
az infrastruktúra felújítása, a duális 
képzés központjának kialakítása, mely 
építészeti, épületgépészeti felújítást 
jelent. Ezen felül laboratóriumokat 

 Székesfehérváron három és félmillió négyzetméteren 
nyírja a füvet a Városgondnokság. Több fűnyíró traktor-
ral és megannyi motoros fűkaszával, továbbá mintegy 
kétszáz emberrel dolgoznak azon, hogy a közterületeken 
mindenhol mielőbb le tudják nyírni a füvet.

A közterületeket előre meghatározott 
ütemterv szerint gondozzák: a belvá-
rosban és környékén illetve a lakóte-
lepeken kezdik mindig a fűnyírást, 
innen haladnak a város külső területei 
felé. „Van olyan hely, ahol már háromszor 
jártunk, és van olyan lakótelep, ahova most 
érnek oda idén harmadszor a munkatársa-
ink. Remélem, hogy a városlakók is látják: 
azon dolgozunk, hogy szép, gondozott 
zöldterületeink legyenek. Egy-egy területre 
általában egyszer jutunk el egy hónapban, 

SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Parkolóhelyek:
•	 Honvéd u. 3/a szám alatti mélygarázsban 

1 db parkolóhely;
•	 Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek;

Irodák:
•	 Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

irodahelyiségek;

Garázsok, raktárak:
•	 Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban garázsok, raktár;
•	 József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

Üzlethelyiség, raktár:
•	 Palotavárosban, a Kelemen B. u. - Kodolányi 

J. u. sarkán, használaton kívüli hőközpont 
 

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 
telephelyek értékbecslését.

Érdeklődés:
 SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár,
   Honvéd u. 1 . szám alatti   

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480

 

 

 

.
Központi hibabejelentés: 
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
 
Állati tetemek begyűjtése 
közterületről 
(0-24 óráig hívható 
zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00
 
Parkolási csoport – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
 
Temetőüzemeltetés: 
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés 
telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
REndEzvény TEchnikus bRigÁdvEzETő
munkakörbe munkatársat keres.

Állás megnevezése
•  Rendezvény technikus brigádvezető

A leendő munkatárs fő feladatai:
•  Rendezvény technikai eszközöket biztosító 
csoport vezetője

A munkakör betöltésének feltétele:
• Középiskolai  végzettség / műszaki
• B kategóriás  jogosítvány
• Önálló munkavégzés
• Probléma megoldó képesség
• Hasonló területen szerzett tapasztalat

A munkavégzés helye:
• Székesfehérvár 

Amit kínálunk:
• Piacképes jövedelem 
• Választható Cafeteria elemek
• Fiatalos, dinamikus csapat

Jelentkezés módja:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail 
címen tárgyban „rendezvény technikus 
brigádvezető – álláspályázat” feltüntetésével 
lehet.

azonban a belvárosban és környékén illetve 
a parkokban ennél jóval többször nyírjuk 
a füvet.” – mondta Zákányi Tamás 
városüzemeltetési igazgató.
A zöldterület gondozása az ingatlan-
tulajdonosokra is ró feladatot, ami 
miatt sok panasz érkezik a Város-
gondnoksághoz is. Mint mindenhol 
az országban, Fehérváron is van egy 
önkormányzati rendelet, ami kimondja, 
hogy az ingatlanhatártól az útig terjedő 
szakaszt a tulajdonosnak kell gondoz-
nia. „Nem kérünk mást, csupán annyit, 
hogy legyünk igényesek a saját házunk 
előtti területre, és gondozzuk azt! Azon idős 
emberek, akik nem tudják ezt a munkát 
elvégezni, a képviselőjükön keresztül kér-
hetik, hogy a Városgondnokság a szociális 
kaszálás keretében nyírja le a füvet a ház 
előtt.” – tájékoztatott Zákányi Tamás.
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szeretnénk kialakítani a 2016-ban 
induló gépészmérnök, villamosmérnök 
és informatikusmérnök képzéshez. 
A pénz kis részét pedig tananyagfej-
lesztésre fordítjuk majd.” – mondta 
Dr. Györök György, az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 
dékánja.
A pályázati lehetőségnek köszön-
hetően az Óbudai Egyetem salgó-
tarjáni kara több mint 300 millió fo-
rinthoz, a Kodolányi János Főiskola 
194 millió forinthoz, a Dunaújváro-
si Főiskola pedig 868 millió forint 
pályázati támogatáshoz jutott.
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VakLer Lajos

Múlt, jelen, jövő
A Szent István Ház Rómában

A Szent István Ház várja a Rómába látogató magyarokat

Németh László pápai prelátus, a Szent István Ház igazgatója

Szent István királyunk az 1030-as években 
kapta a pápától a Szent Péter-bazilika mellett a 
San Stefanino-templomot, és ott építette fel a 
zarándokházat. Ez volt Rómában az első helyszíne 
és otthona a magyar katolikus egyház zarán-
dokainak. VI. Pius pápa, a Szent Péter-bazilika 
sekrestyéjének építésekor, 1776-ban lebontatta, 
így a magyar zarándokok otthon nélkül maradtak. 
De Szent István magyar király tisztelete a pápa 
rendeletére tovább folytatódott a Santo Roton-
do-bazilikában kialakított kápolnában. Mind-
szenty József bíboros a zarándokház lebontásának 
évfordulóján, 1946-ban kérte a Szentatyát, XII. 
Pius pápát, hogy a Santo Stefano Rotondo-bazi-
lika lehessen az ő bíborosi címtemploma, illetve a 
templom melletti kolostor fogadhassa a Rómába 
érkező magyar zarándokokat.
Húsz évvel később, 1967. augusztus 20-án, Szent 
István napján avatták fel az újonnan épült Szent 
István Házat. Felépítésében fontos szerepet 
játszott Fáy Erzsébet, aki a Zágon József és Mester 
István lelkészek kezdeményezésére létrejött Szent 
István Alapítvány segítségével építtette fel a Szent 
István Házat. A ház igazgatója és az alapítvány 
elnöke Németh László Imre pápai prelátus, az 
Olaszországban élő magyarok főlelkésze. A vele 
készült beszélgetést olvashatják az alábbiakban.

Balinkai egyházmegyei nap

Pünkösdhétfőn, május 25-én kerül 
megrendezésre Balinka-Tölgyes 
táborban és a Falutáborban a X. 
Egyházmegyei Nap. A találkozó 
délelőtt 9 órától délután 4 óráig 
tart. A gyermekjátékok mellett 
minden korosztálynak színvonalas 
lelki-szellemi programot kínálnak. 
A találkozó kiemelt célja Kaszap 
István személyének és életének kö-
zéppontba állítása, és az egyházme-
gyében működő szerzetesrendek 
bemutatkozása. Ebben az évben 
is szeretettel várják a keresztény 
családokat a találkozóra, ahol a 
gyermekeknek szóló programok 
mellett minden korosztály számára 
biztosított a lelki-szellemi épülés.

Apának lenni

Apának lenni nagy lehetőség, szent 
feladat. Mi a tét? Légy azzá, ami 
vagy! – így szól a felhívás, amely dr. 
Pécsi Rita neveléskutató előadására 
invitál. Az esten szó lesz az apa sze-
repéről a személyiség fejlődésében, 
a nemi identitás kialakulásáról és 
arról, milyen hatásai vannak, ha 
hiányzik vagy torz az apakép. Pécsi 
Rita előadása a Szent István Műve-
lődési Házban május 26-án, kedden 
este fél hatkor kezdődik.          

Kaszap-oratórium

Május 29-én, pénteken 18 órakor 
mutatják be a Szent István Művelő-

Egyházi programok
LászLó-Takács kriszTina

leszünk itthon. Hiszen nem lehetünk 
bennszülött olaszok, és bármennyi-
re őrizzük nemzeti identitásunkat, 
tiszteljük történelmünket, hazánktól 
mégis távol élünk. Azt tapaszta-
lom, hogy az idősebbek, akik már 
emberöltőnyi ideje itt élnek, egyre 
távolabb kerülnek a hazától, hiszen 
elhalnak szüleik, testvéreik, baráta-
ik. A mi felelősségünk az, hogy az 
elveszített kötődéseiket pótoljuk, 
és találkozásainkkor megerősítést 

Milyen szerepet játszik napjainkban a 
Rómában élő illetve Rómába látogató 
magyar hívők számára a Szent István 
Ház?
A Szent István Ház a nemzeti 
összetartozás jelképe. Fontos a 
Rómában élő magyarok számára, 
de még fontosabb, hogy itt otthonra 
lelhettek egykoron az emigránsok, 
majd a Magyarországról, Felvidékről, 
Délvidékről illetve a világ bármely 
részéről érkező magyarok. Az otthon 
szóval egyébként óvatosan kell 
bánnunk. Tudomásul kell vennünk, 
bármennyire is otthon érezzük 
magunkat mi, a hosszabb ideje 
Rómában élők, igazán soha nem 

adjunk számukra. A fiatalok termé-
szetesen ezt könnyebben átvészelik. 
Többek között ez is a Szent István 
Ház feladata.
Hogyan lehet segíteni azokat, akik a 
Szent István Házban keresik hitüket és 
az összetartozás reménységét?
A Szent István Ház mindig olyan 
hely volt, amit a világ teljes magyar-
sága elfogadott – ha csak ideigle-
nesen is – otthonául. Ez így volt az 
emigráció korában és a vasfüggöny 
lebontása után is. Jelenleg, a rend-
szerváltás után ez természetesen 
megerősödött, hiszen most igazi 
otthont biztosítunk mindnyájuknak. 
A turistáknak és a zarándokoknak 

a helyi közösséggel nincs szoros 
kapcsolatuk, ők elsősorban Rómára 
kíváncsiak és arra, milyen hitélet 
fogadja őket e falak között.
A három dátum, 1946, 1967 és 1971 
fontossága megértethető-e a magyar 
hívekkel?
Szerencsére ez gyorsan tudatosul 
mindenkiben. Most, amikor rövi-
desen a zarándokház jubileumát 
ünnepeljük – hiszen 2017-ben lesz 
felszentelésének ötvenedik évfordu-
lója – külön készülünk arra, hogy 
a jeles eseményeket méltó módon 
idézzük fel. Olyan programot szeret-
nénk kialakítani, hogy aki belép a 

Szent István Házba, érezze: szerves 
része gondolatban és személyében 
is életünknek. Azt szeretnénk, hogy 
aki meglátogat bennünket, ismerje 
meg történetünket, annak minden 
részletét. Emlékezzék Mindszenty 
bíborosra, arra a megvalósult álomra, 
amit Istennek hála még ő is megte-
kinthetett 1971-ben.
Rendkívül sokrétű a feladata, a nap 
minden szakában tevékenykedik.
Hittel lehet csak élni huszonnégy 
órán keresztül, másként nem érde-
mes. Ugyanez vonatkozik a tanításra 
is. A hétköznapokon dől el igazán, 
ki, hogyan éli és tartja meg hitét. Az 
embereknek ma már nem szájba- 
rágós szövegekre van szükségük, 
sokkal inkább tiszta, nyílt, meggyő-
ző gondolatokra. Igyekszem ennek 
jegyében ellátni a feladatomat. A 
jelmondatunk, hogy sohasem azo-
kért szomorkodunk, akik nincsenek 
itt, hanem azoknak örülünk, akikkel 
találkozunk.
Mit kívánhat egy a Királyok Városából 
érkező ember az Örök Városban élőnek?
A lelkész és az ember is azt szeretné, 
hogy Székesfehérvárról, Szent István 
városából minél többen jöjjenek, 
ismerjük meg egymást, és térje-
nek vissza olyan tapasztalatokkal, 
amivel hirdethetik a római magyarok 
szeretetét. 
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dési Házban a Kaszap-oratóriumot 
Barczy Zsolt vezetésével. A darab 
Kaszap István kálváriáját mutatja 
be. Kaszap István (1916-1935) az 
1930-as évek második felétől a II. 
világháború végéig a katolikus 
magyar ifjúság egyik eszményképe 
volt. Önszorgalmának és mód-
szeresen beosztott időrendjének 
eredményeként eminens tanuló 
lett, miközben kiváló sportoló is 
volt, regionális tornászbajnok. 
Szerzetes-pap akart lenni, ezért 
érettségi után felvételét kérte Jézus 
Társaságának rendjébe. Nem 
sokkal később az addig teljesen 
egészséges, atletikus alkatú fiatal-
ember erőnléte rohamosan romlani 
kezdett. A szervezetét kikezdő 
gyulladások okát nem tudták biz-
tonsággal diagnosztizálni. Idővel a 
szerzetesi jelölti időt is fel kellett 
függesztenie. Kaszap azt gondolta, 
torokmandulájának eltávolítása 
megszüntetheti a gyulladásokat, 
ezért műtétet kért, de a probléma 
nem oldódott meg, szervezete 
teljesen kimerült. Gégemetszést 
kellett végrehajtani rajta, amit nem 
sokkal élt túl. Betegségét mindvé-
gig türelemmel és nagy lelki erővel 
viselte, nem lázadt miatta. Azo-
kat az embereket is ő vigasztalta 
betegágya mellett, akik értetlenül 
figyelték, miért engedi ezt Isten. 
Halála előtt egy kis darab papírra 
feljegyzett, szüleinek szánt sorai 
hamarosan szállóigék lettek: „Isten 
veletek! Odafönn találkozunk. Ne 
sírjatok, mennyei születésnap ez. A 
jó Isten áldjon meg benneteket!”
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Magyar bronzérem Fehérváron
A férfi válogatott harmadik lett az Alba Regia Röplabdagálán

A sportág kiváló hírverője volt a röplabdagála, a nézők izgal-
mas csatákat, emlékezetes labdameneteket láthattakNemzeti együttesünk erős riválisok ellen léphetett pályára

néMeTh zoLTán

Kiváló mérkőzéseket hozott a Videoton Oktatási Központban a 
II. Alba Regia Röplabdagála, melyen a magyar felnőtt férfi vá-
logatott a harmadik helyen végzett. Nemzeti együttesünk Azer- 
bajdzsán ellen nyerni tudott a Videoton Oktatási Központban, 
Szlovákiától és Horvátországtól azonban vereséget szenvedett.
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A fehérvári torna kiemelten fontosnak bizonyult 
az idei esztendőben: a 2016-os Európa-bajnoki 
selejtezőre készülő nemzeti együttesnek az 
idén ez volt az egyetlen olyan szereplése, ahol 
erős riválisok ellen léphetett pályára. Demeter 
György szövetségi kapitány már tíz nappal a 
röplabdagála rajtja előtt Székesfehérvárra hozta 
a válogatottat, mely így egy hosszabb edzőtá-
bort követően játszotta meccseit. A nyitónapon 
Azerbajdzsán ellen 3-0-ra nyert a magyar gárda, 
majd Szlovákiától ugyanilyen arányú vereséget 
szenvedett. A zárónapon a horvátok ellen aztán 
hiába vezetett nemzeti együttesünk, déli szom-
szédaink fordítottak, és 3-1-es sikerrel megsze-
rezték a második helyet. A mieinknek maradt a 
bronzérem.
„Az eredménnyel egyáltalán nem vagyok elégedett, 
előzetesen úgy számoltam, hogy akár mindhárom 
meccset megnyerhetjük. Az mindig nagyon hasznos, 
ha az ember nemzetközi kupán játszhat, de most 
különösen nagyon hálásak vagyunk a rendezőknek, 
mert minden remekül ment ebben a pár napban. 
Kipróbálhattam mindenkit kezdőként és csereként 
is. Kialakulóban van, kikre számíthatunk a jövő évi 
Eb-selejtezőkön” – értékelt a torna után Demeter 
György szövetségi kapitány.
Ahogy a válogatott első embere is kiemelte, a 
szervezés nem hagyott kívánnivalót. Csizmadi 
András és Nagy Róbert, a torna két rendezője 
a FehérVár magazin kérdésére elmondta: az 
elkövetkező években is városunkba várják ha-
zánk legjobbjait, folytatva a tavaly megkezdett 
hagyományt.
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Nemzetközi Fit-Kid verseny Fehérváron

Hatodik lett a Fehérvár KC

A hétvégi Fit-Kid versenyre közel háromszáz versenyző nevezett

A legkisebbek is fantasztikus produkciókat 
mutattak be

kaiser TaMás

Emberovics remekelt a Loki ellen, három gólja mellett kiváló védőmunkával jelentkezett

néMeTh zoLTán

kaiser TaMás

Nemzetközi Fit-Kid versenynek 
adott otthont a Vodafone Sport-
centrum a hétvégén. A viadal a 
Fit-Kid A osztály és Fit-Kid Senior 
egyéni Grand Prix és Fit-Kid B 
osztály csoportos versenysorozat 
második fordulója volt. A hazai 
Strassz Életmód Egyesület több 
versenyzőt is indított. Cserbán 
Szabina és Bakonyi Lili Benigna 
egyaránt az ötödik helyet szerez-
ték meg kategóriájukban, míg a 
Szülinapi Party elnevezésű kvartett 
(Aubermann Olívia, Tokodi Blanka, 

Magabiztos és olykor kifejezetten közönség-
szórakoztató játékkal verte a Fehérvár KC a 
Debrecent. Az újabb győzelemnek köszön-
hetően egy körrel a rájátszás zárása előtt 
bebiztosították hatodik helyezésüket.

A szezon előtt a legjobb négy 
közé jutást jelölték ki célul a 
Fehérvár KC csapatánál. Ez – 
elsősorban a rengeteg sérülésnek 
köszönhetően – nem jött össze. 
A rájátszás előtt pedig az ötödik 
hely megszerzéséről beszélt min-
denki. Ez sem sikerült: a Siófok 
villámrajtot vett, és magabiztosan 
söpört végig a középmezőnyön. 
Az FKC beragadt a startnál, így 
már a május 2-i, Siófok elleni 
hazai vereséget követően eldőlt, 
hogy Bakó Botond lányai jövőre 
nem lehetnek ott az EHF-kupá-
ban. Nem maradt más, mint a 
bajnokság tisztességes befejezé-
se, és legalább a hatodik pozíció 
megszerzése.
Ez sikerült is, miután a Fehérvár 
előbb nyert Békéscsabán, majd 
legutóbb hazai pályán a Debre-
cen ellen győzött remek játékkal, 
27-22-re. Az újabb két ponttal 
eldőlt, hogy az utolsó, siófoki 
meccs eredményétől függetlenül 
az idei szezont a hatodik helyen 
zárják.
Ettől függetlenül a csütörtöki 
meccset nem veszik félvállról a 

Még lehet nevezni
a Nagy Frizbi Kihívásra

Egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend Magyarországon is az 
ultimate frizbi. A tengerentúlról 
induló csapatsportág fehérvári 
képviselője, a Lionz nagyszabású 
tornával szeretné bővíteni bázisát, 
növelni játékosai számát. Az 
érdeklődőket a május 30-i Nagy 
Frizbi Kihívásra várják. A Kö-
fém Sportpályán megrendezésre 
kerülő eseményen a jelentkezőket 
csapatokra osztják, melyek élére 
a Lionz egy-egy tapasztalt frizbise 
kerül. A tornán résztvevők így 
meccshelyzetekben ismerhetik 
meg és sajátíthatják el az ultimate 
szabályait, legfontosabb és legérde-
kesebb taktikai elemeit. A meccsek 
20x40 méteres pályán zajlanak. 
A Lionz főleg négyfős csapatok 
jelentkezését várja, de egyénileg is 
érdemes nevezni, hiszen a helyszí-
nen is kialakulhatnak csapatok. A 
Lionz képviselőjétől, Misi Anettől 
megtudtuk, eddig hat-hét csapat 
indulása tűnik biztosnak, de aki 
most dönt úgy, hogy beszállna a 
játékba, még nem maradt le sem-
miről. A nevezési határidő ugyanis 
május 23. A részletekről a www.
fehervarfrizbi.hu/kihivas/ oldalon 
tájékozódhatnak az érdeklődők. És 
végül, hogy egy kis kedvet csinál-
junk: a Lionz az elmúlt hétvégén 
a Budapest Ultimate Bajnokságon 
bronzérmes lett, így az oroszlánok 
tagjaként garantált a sikerélmény!

Reggeli ...izé... éjféli torna

Bevallom, kedd este korán elaludtam. 
Alapvetően nem tragédia, hosszú volt a 
nap, meleg is volt, szóval semmi problé-
mám nem lett volna ezzel. Bármely más 
estén, teszem hozzá, mert kedd késő éjjel 
még volt egy kis dolgom.
Szerencsére 11 órakor felébredtem szen-
dergésemből, így álmosan, de odaértem a 
kihívás napjának nyitányára. És milyen 
jó, hogy nem aludtam el! Voltunk lega-
lább százan, kicsik és nagyok, fiatalok 
és idősebbek vegyesen. Tornáztunk. No 
nem a reggeli fajtát, hanem a különlege-
sebb éjfélit, amire – valljuk meg őszintén 
– az év bármely más napján nem 
bírnánk rá magunkat. Most azonban 
csináltuk, és meglepve tapasztalta min-
denki, nem is akkora kínzás ez. Ott volt 
velünk Sofron István is. Az idén ismét a 
legmagasabb osztályba lépő hokiváloga-
tott csatára mosolyogva mesélte: ki nem 
hagyná ezt az éjszakai bulit.
És ez itt a lényeg! Van az évben egy 
nap, amikor egy egész város tud együtt 
tenni az egészségéért, azért, hogy példát 
mutatva bizonyítsa: sportos közösséget 
alkot. Teszi ezt ráadásul jókedvűen, 
mosolyogva, embertársára odafigyelve.
E pillanatban még nem tudom, Fehérvár 
hol végez a kihívás napjának összeveté-
sében, azt azonban számok nélkül is tu-
dom: jó egy ilyen közösséghez tartozni!
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Lugossy Blanka, Horváth Alexand-
ra) szintén ötödik lett. Az esemény-
re több országból is érkeztek, jöttek 
például Szerbiából és Írországból is 
versenyzők.
Major Gábor, az egyesület vezető-
edzője elégedett volt a látottakkal: 
„Ezek az eredmények nagy előrelépést 
jelentenek számunkra. Remélem, hogy 

a többi versenyzőt is doppingolja ez 
a remek eredmény! A rendezvényt 
a szövetség kiválónak értékelte, ami 
nagy lépést jelent az „Év Versenye” el-
ismerés megszerzése felé. Köszönjük a 
városnak és támogatóinknak a pozitív 
hozzáállást, de ki szeretném emelni a 
szülői munkaközösség fantasztikus, 
odaadó, lelkes munkáját is!”

A Debrecen elleni 27-22-es sikerrel búcsúzott a hazai pályától az FKC

fehérvári lányok. Tegyük hozzá, 
van is miért visszavágni a Bala-
ton-parti együttesnek! A Siófok 
ebben a bajnoki évadban sok 
borsot tört az FKC orra alá, mert 
bár ősszel hazai pályán Embero-
vicsék győztek, tavasszal mind 
Székesfehérváron, mind Siófo-
kon Orbánék gyűjtötték be a két 
bajnoki pontot.
„Azt kell mondjam, van tétje ennek 
a mérkőzésnek! Szeretnénk visz-
szaszerezni az önbecsülésünket, 

mindent meg fogunk tenni azért, 
hogy győzzünk!” – fogadkozott a 
fehérvári átlövő. A Siófok–Fe-
hérvár mérkőzés csütörtökön 
18 órakor kezdődik, ezzel zárul 
tehát a két együttes számára az 
idei szezon. Illetve a Fehérvár 
számára még nem: a gárdára vár 
egy gálamérkőzés is. A klub a tíz 
évvel ezelőtti EHF-kupa győze-
lemre emlékezik majd: május 
29-én, pénteken az akkori hősök 
mérkőznek meg a mai FKC-val.

néMeTh zoLTán
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Szomorú bajnok a kupadöntőben:
kikapott a Vidi

Özönvíz a pályán, hideg zuhany a második félidőben

Újabb remek versenyt szervezett, és jól is szerepelt rajta az ARAK

soMos zoLTán

Éremgyűjtés hazai környezetben
soMos zoLTán

Története során ötödször játszott Magyar 
Kupa-döntőt a Videoton. A bajnok az Üllői 
úton, a Groupama Arénában a Ferencváros 
ellen játszott a serlegért. Több helyzetet is 
kihagytak Nikolicsék az első félidőben, amely 
nem hozott gólt. A második ellenben sokat is, 
mindegyiket kapta a védelmi megingásokra 
ráfizető Vidi, amely így nem szerezhette meg 
második Magyar Kupa-győzelmét.

Joan Carrillo az alapcsapatát 
küldte harcba a kupadöntőn: 
a Vidi a Calatayud - Szolnoki, 
Juhász, Vinícius, Stopira - Sándor, 
Simon (Trebotić) - Gyurcsó, Kovács 
(Feczesin), Oliveira (Alvarez) - 
Nikolics összeállításban kezdett. 
A 10. percben egy gyors bedobás 
után Gyurcsó lövése jelentette az 
első veszélyt, Dibusz védett. A 16. 
percben már ziccere volt a Vidinek, 
Oliveira visszagurítását Nikolics 
lőtte kapura, egy védőről pattant 
mellé a labda. A Fradi a 21. perc-
ben Varga lövésével jelentkezett, 
erre Gyurcsó helyzete volt a válasz, 
amelynél megint Dibusz hárított. 
A 27. percben újabb Vidi-helyzet 
maradt ki, az üresen kiugró Niko-

A két legnagyobb létszámú országos bajnok-
ságot összevonva, két nap alatt rendezte a 
Regionális Atlétikai Központban az ARAK. A 
rendezők és a versenyzők is remekeltek.

A kilenc fehérvári aranyéremből ötöt 
az ügyességiek gyűjtöttek. Távolug-
rásban az ARAK serdülő lányai közül 
Endrész Klaudia, Nedesoczki Gréta, 
Simon Viktória, Csenki Tamara és 
Menyhárt Zsófia ugrott a dobogó 
első fokára. Az ifjúsági fiúk ugyanígy 
tettek, Szépe Gergő, László Szabolcs, 
Böröcz Péter és Tóth Gergő össze-
állításban. Aranyérmesek lettek a 
fehérvári rúdugrók is. Tímár Gergő, 
Solymossi László, Csókás Nikolasz, 
Tóth Bence átlageredményénél nem 
tudtak mások jobbat teljesíteni. A 
gátfutók közül 300 méteren a serdülő 
(Mátó Sára, Csetényi Eszter, Punk 
Adrienn, Szépe Flóra és Csenki Ta-
mara) és az ifjúsági lányok (Besszer 
Rebeka, Darabos Aliz, Mátó Gréta 
és Ragó Nikolett) is bajnokok lettek. 
Egyéni 400 m gáton Deák Márton 
kiváló idővel, 55,81-gyel diadalmas-
kodott, ami az idei nemzetközi verse-
nyek tekintetében biztató előjel!
Ezüstérmet nyertek a serdülő 
lányok magasugrásban valamint 80 
méteres gátfutásban is. A távolugró 
fiúk ötösugrásban is remekeltek, 
az aranyérem mellé megszerezték 
az ARAK harmadik ezüstjét. A 
serdülő ötösugrók két bronzérmet 
hoztak, egyet a fiúk, egyet a lányok.

Vasárnap kitettek magukért a 
váltók is! A serdülő lányok 4x100 
méteren Nedesoczki, Endrész, 
Simon, Csetényi, míg 4x300 mé-
teren Endrész, Punk, Szépe, Mátó 
S. sorrendben lettek bajnokok. 
Az ifjúságiaknál 4x800 méteren a 
lányok rajt-cél győzelmet arattak, 

Darabos, Mátó G., Ragó, Budai 
összetételben. A felnőtt nők 4x200 
méteres váltója tette fel a fehérvári 
szereplésre a koronát: a Pálinkás, 
Frey, Zsiga, Zsigovics váltó nyerte 
az ARAK kilencedik aranyérmét!
Az újonc lányok 4x100 méteren 
ezüstöt szereztek, miként ezen a 

távon a serdülő fiúk is. A junior 
fiúk és lányok egyaránt bronzot 
nyertek, akárcsak a serdülő 4x800 
méteres váltó. A kétnapos verse-
nyen az ARAK harminchárom váltó 
és ügyességi csapata közül húsz do-
bogón végzett, további kilenc pedig 
az értékes 4-8. hely valamelyikén!
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lics lövés helyett kifelé cselezett, 
majd keresztbe ívelt a kapu előtt. A 
feszültség nőtt, a helyzetek száma 
viszont csökkent, Gera mellé 
pattogó lövését jegyezhettük fel az 
első félidő zárásaként.

A  második azonnal fehérvári 
helyzettel indult. Gyurcsó kapott 
remek labdát Sándortól, centere-
zett, Dibuszról Oliveira elé pattant 
a labda, az ő lövése pedig egy 
védőről került a kapu mellé. A 

hazaiak az 52. percben kihagytak 
egy lehetőséget, de egy perc múlva 
már vezettek: Ramírez átívelését 
Varga a jobb oldalról visszafejelte a 
hosszú sarokba.
Szinte a gól pillanatában lesza-
kadt az ég, ömleni kezdett az eső. 
Azonnal átvette a kezdeményezést 
a Videoton, de ez jó volt a kontrára 
játszó Fradinak: Lamah kihagyott 
ziccere után a 60. percben a lesgya-
nús helyzetben érkező Batik meg-
duplázta az előnyt. Özönvízben, 
villámlás közepette próbált felállni 
a Vidi. A 68. percben Gyurcsó 
szabadrúgását védte Dibusz. Egy 
perc múlva aztán megint betlizett 
a fehérvári védelem: Lamah telje-
sen üresen fejelhetett az ötösről a 
kapu bal oldalába. Három gólt egy 
meccsen eddig nem kapott a sze-
zonban a bajnok, kettőt is alig... 
Becsülettel ment a szépítésért a 
Carrillo-csapat, de egy ferencvá-
rosi kontra végén a 85. percben 
Szolnoki saját kapujába talpalta a 
labdát.
A szünet után a megérkező esőben 
elázott és elúszott a második fehér-
vári kupagyőzelem reménye, 4-0-ra 
nyert a Ferencváros.
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20 000–100 000 Ft  
súlytól függően!

Karperec
10 000– 
30 000 Ft 

Napsárga 10 000–200 000 Ft
akár 1000–2000 Ft grammja 

Konyakszínű, karamellszínű
3000–10 000 Ft 

Ezüsttárgyakért 
kimagasló 

árat fizetünk 
készpénzben!

Borostyán vásár!

Omega ChrOnOgraph
acél: akár 300 000 Ft

arany: akár 600 000 Ft

patek philippe
arany: akár 4 000 000 Ft
acél: akár 2 000 000 Ft

Exkluzív üzletünk: Louis Galéria • Bp., II., Margit krt. 51–53.  
Tel.: 316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu

Készpénzért vásárolunK! Kérem, jöjjön el hozzánK!

BorostYán vásár  
ArAnY áron!

székesfehérvár, hotel magyar Király, 
Fő utca 10., május 26-án, 14–18 óráig

törtArAnY- és FAzonArAnY-Felvásárlás!
törtArAnY, FAzonArAnY: 6500–18 600 Ft • TörTezüsT, fazonezüsT: 170–800 Ft

Brilles ékszerek 
200 000–2 000 000 Ft

Eozinmázas körpecsétes  
Zsolnay 300 000–2 000 000 Ft 

Faliórák
180 cm magas előnyben! 
1 000 000– 2 000 000 Ft

Szeretne Ön igényes
társasházkezelést?

A nyugodt hétköznapok záloga
a hatékony közös képviselet.

Amennyiben társasháza jövőjét 
kompromisszumok és rejtett 

költségek nélkül képzeli el, válassza 
a SZÉPHŐ Zrt. megújult 

társasházkezelését megbízható 
szakértői háttérrel, új díjcsomagokkal!

Érdeklődjön különböző, kibővített 
csomaglehetőségeinkről

az alábbi elérhetőségeken:

tarsashazkezeles@szepho.hu
email-címen 

illetve a 36/30 494 5707
telefonszámon


